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File Windows

Ekstensi file berfungsi untuk mengetahui atau
membedakan jenis suatu file

Untuk mengetahui / menampilkan ekstensi dari suatu file 
caranya adalah sebagai berikut untuk windows XP) :
1.Buka Windows Explorer anda1.Buka Windows Explorer anda
2.Pilih Tools -> Folder Options
3.Masuk ke Tab View
4.Hilangkan centang yang ada pada “Hide extensionsfor

known file types”
5.Apply -> OK



File Windows
beberapa ekstensi suatu file  yang   sering kita
temui

1. EXE = File aplikasi (executable) ; hanya bisa dibuka di sistem 
operasi windows.

2. DOC = File Dokumen ; dapat dibuka dengan MS Word.

3. GIF = File Gambar/Animasi ; dapat dibuka dengan semua
aplikasi untuk edit gambar seperti PhotoShop, PhotoPaint, 
paint, ACDSee, Ulead Gif Animator dan lain2.

4. JPG/JPEG/BMP = File Gambar ; dapat dibuka dengan semua
aplikasi untuk edit gambar seperti PhotoShop, PhotoPaint, 
Paint, ACDSee dan lain-lain.
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6. ICO = File untuk Icon Gambar ; dapat dibuka dengan semua
aplikasi untuk edit gambar icon.

7. PSD = File Image, File Photoshop ; dapat dibuka dengan
aplikasi Adobe PhotoShop.

8. MP3 = File Audio ; dapat dibuka dengan aplikasi audio seperti8. MP3 = File Audio ; dapat dibuka dengan aplikasi audio seperti
Winamp, Windows Media Player atau yang lainnya.

9. WAV = File Audio ; dapat dibuka dengan aplikasi audio seperti
Winamp, Windows Media Player atau yang lainnya.

10. MPG/MPEG = File Video ; dapat dibuka dengan aplikasi video 
seperti Windows Media Player atau yang lainnya.
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11. AVI = File Video (Biasanya digunakan untuk format DVD) ; 

dapat dibuka dengan aplikasi video seperti CyberLink
PowerDVD atau yang lainnya.

12. FLV = File Flash Video ; dapat dibuka dengan aplikasi video 
flash seperti Total Video Player, FLV Player atau yang lainnya.

13. PDF = File Dokumen dari Adobe ; dapat dibuka dengan
aplikasi seperti Adobe Acrobat Reader.

14. TXT = File Teks ; dapat dibuka dengan aplikasi seperti
Notepad, Wordpad atau yang lainnya.

15. LOG = File Log ; dapat dibuka dengan aplikasi seperti
Notepad, Wordpad atau yang lainnya.
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16. ASM = Source Code Pemrograman Assembly ; dapat dibuka
dengan aplikasi seperti Notepad, Wordpad atau yang lainnya.

17. RAR/ZIP = File Kompresi ; dapat dibuka dengan aplikasi
seperti WinZip atau inRar.

18. REG = File Registry ; dapat dibuka dengan aplikasi Regedit18. REG = File Registry ; dapat dibuka dengan aplikasi Regedit
atau Notepad juga bisa.

19. HTM/HTML/SHTML = File Internet Document ; dapat dibuka
dengan Netscape Navigator, MS Internet Explorer, Mozilla 
Firefox atau yang lainnya.

20. TTF = File Font ; dapat dibuka dengan aplikasi Font Viewer.



21. CDR = File Corel Draw ; dapat dibuka dengan Corel Draw.

22. BAT = File Batch ; sebuah file text yang berisi beberapa
perintah yang secara sengaja dieksekusi oleh command 
prompt.  
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Format File
FAT 32 (32-bit file Allocation Table)

Pada versi awal MS-DOS dan Win 3.11, Windows 
menggunakan sistem file FAT16

Win95 OSR 2 dan Win98 kita dapat menggunakan
FAT32 apabila ukuran hard disk lebih dari 2GB FAT32 apabila ukuran hard disk lebih dari 2GB 
sampai dengan 2TB. FAT16 hanya boleh digunakan
apabila ukuran hard disk kurang dari 2GB. 

FAT digunakan awal 80-an dan dikenal sebagai file 
DOS. Pada awalnya hanya untuk beroperasi pada
komputer berkapasitas rendah



Format File
FAT 32 (32-bit file Allocation Table)

FAT32 memungkinkan untuk mendapatkan partisi hard disk
yang besar (lebih dari 2 GB), dengan ukuran cluster yang kecil. 
Ukuran cluster yang kecil ini dapat menghemat penggunaan 
disk space untuk menyimpan data. 
Cluster adalah sekumpulan sektor yang saling berhubungan. 
Sektor dibentuk ketika disk diatur dalam track-track yang Sektor dibentuk ketika disk diatur dalam track-track yang 
konsentris. Setiap track dibagi menjadi sektor-sektor. Masing -
masing sektor dapat menampung 512 bytes data

FAT32 dapat diaplikasikan pada:
• Microsoft Windows 95 OEM Service Release, versions 2, 2.1, 2.5
• Microsoft Windows Edisi Millennium
• Microsoft Windows 98 Edisi 1 & 2
• Microsoft Windows 2000
• Microsoft Windows XP



Format File
FAT 32 (32-bit file Allocation Table)

Keunggulan FAT32
1. Menggunakan 32 bits untuk merepresentasikan cluster

2. FAT32 menyediakan ukuran drive lebih besar. Ukuran yang 
disediakan sampai dengan 2 terabytes, bandingkan dengan
FAT 16 yang hanya 2GB. Microsoft Windows 2000 hanyaFAT 16 yang hanya 2GB. Microsoft Windows 2000 hanya
menyediakan ukuran partisi

3. FAT32 sampai dengan 32 GB.

4. FAT32 menggunakan tempat lebih efisien. FAT32 
menggunakan ukuran cluster yang lebih kecil ( 4KB cluster 
untuk ukuran drive 8 GB), lebih efisien 10 samapi dengan 15 
persen dibandingkan FAT atau FAT16. Ukuran minimum untuk
partisi FAT32 sekitar 260 MB.



5. FAT32 lebih kuat dan dapat menampung folder utama dan
dapat menggunakan backup copy dari tabel alokasi file 
daripada default copy. Oleh karena itu FAT32 lebih tidak rentan
dari kegagalan dibandingkan FAT16.

6. FAT32 lebih fleksibel. Folder utama pada FAT32 adalah rantai
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6. FAT32 lebih fleksibel. Folder utama pada FAT32 adalah rantai
grup biasa, jadi dapat ditempatkan di mana pun pada drive 
dan tidak ada lagi batasan jumlah masukan untuk folder. 
Ukuran partisi FAT32 dapat diubah-ubah, tapi tidak dapat
diimplementasikan pada initial release.

7. Dapat mencari direktori asas (root directory) dan
menggunakannya sebagai salinan backup FAT dan ini akan
mengelakan komputer dari bertemunya/ tabrakan antar
program (crash).



7. Apabila suatu file disimpan atau suatu program diinstall, maka
komputer akan menyimpan semua data mengenai aktivitas
tersebut di satu kawasan kecil dalam harddisk yang 
dinamakan cluster.

8. Semakin kecil ukuran cluster, semakin baik data itu disimpan
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8. Semakin kecil ukuran cluster, semakin baik data itu disimpan
dan diurus. Ukuran cluster ditentukan oleh partisi dan partisi
ditentukan oleh sistem file yang ditetapkan pada saat harddisk
diformat.



Keterbatasan FAT32
1. Microsoft akan mendukung fungsional dari file system FAT32 

dalam membaca error atau kesalahan secara bebas dan
menyimpan file-file baik dalam bentuk nyata (real mode) 
maupun bentuk terlindungi (protect mode). Microsoft 
mendukung fasilitas real dan protected mode termasuk pada
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mendukung fasilitas real dan protected mode termasuk pada
Windows 95.

2. Untuk program-program legacy yang tidak akan diinstall pada
FAT32 atau tidak akan menyimpan file-file atau membaca
mereka, kita harus menghubungi pabrik dari software tersebut.

3. Walaupun file system FAT32 mendukung ukuran hard disk
sampai 2 terabytes (TB), beberapa hard disk kemungkinan
tidak dapat mengisi partisi yang dapat dinyalakan lebih besar
dari 7,8 gigabytes (GB) karena keterbatasan dari sistem I/O 
dasar (BIOS) INT13 interface.



FAT file system yang memiliki kelemahan kurangnya keistimewaan 
yang dibutuhkan pada sistem operasi. Kelemahan itu antara lain 
pada data storage dan manajement, sistem jaringan komputer, dan 
environment yang mendukung.

Format File
NTFS (New Technologhy File System)

Untuk mengatasi kekurangan pada Windows NT yang merupakan 
produk terbarunya, maka Microsoft menciptakan sebuah file 
system baru, yaitu New Technology File System disingkat NTFS. 
NTFS diciptakan dengan memadukan suatu konsep file system lain, 
HPFS, yang digunakan pada OS/2 ditambah teknologi baru hasil 
temuan Microsoft sendiri.



Keunggulan & Tujuan NTFS
1. Reliability: Disini NTFS mencegah hilangnya data dan

memperkecil kesalahan dalam processing.

2. Security dan Access Control: Kelemahan dari FAT adalah
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NTFS (New Technologhy File System)

2. Security dan Access Control: Kelemahan dari FAT adalah
ketidakmampuan mengontrol akses file atau folder dari hard 
disk, sehingga memungkinkan pihak luar untuk mengubah data 
pada suatu sistem jaringan.

3. Breaking Size Barriers: Pada sistem FAT dalam hal ini
FAT16 tidak dapat mempartisi lebih dari 4GB, sedang NTFS 
didesain untuk partisi yang jauh lebih besar.



4. Storage Efficiency: NTFS dapat memperbaiki kelemahan
pada FAT16 karena pada sistem ini memungkinkan terjadinya
ketidakefisienan pada penyimpanan kapasitas hard disk. Untuk
itu NTFS menggunakan metode lain dalam alokasi kapasitas
hard disk tersebut.
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5. Long File Names: NTFS memungkinkan nama sebuah file 
hingga 255 karakter, dibandingkan dengan pada FAT yang 
hanya dibawah 255 karakter.

6. Networking: Saat ini networking berkembang pesat dengan
NTFS memungkinkan networking dalam skala besar.



7. Storage Fault Tolerance: Data redundant storage methods
dapat diterapkan pada NTFS. Hal ini berguna dalam menjamin
dan melindungi jika suatu data/berkas mengalami kerusakan
dengan mengkopi ulang data yang sama dari disk mirror.

8. Data Compression: Dalam kompresi data metode yang 
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8. Data Compression: Dalam kompresi data metode yang 
digunakan adalah Lempel-Ziv Compression. Dengan algoritma
ini dipastikan tidak ada data yang hilang pada proses kompresi.

9. Encryption: NTFS juga menyediakan Encrypted File System 
atau EFS untuk perlindungan cryptografic pada berkas atau
direktori.


